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 (3691)رسائل من فنانين في فترة صعبة 

 

 لطيف حسن

 

وصلتنً اخٌرا من بؽداد رزمة كبٌره من اوراق قدٌمة وصحؾ ورسائل وصور فوتوؼرافٌة تخصنً تركتها 
ظ انها قد بقٌت محفوظة لحد الٌوم ، وسلمت من ، و من حسن الح1978ورائً قبل ان أخرج من العراق عام 

 .التلؾ رؼم الظروؾ الصعبة التً مرت على البٌت خالل فترة هٌمنة النظام السابق على البلد 

من بٌن هذه االوراق والوثائق النادرة التً وصلتنً ، مجموعة كبٌرة من رسائل قدٌمه كنت اتبادلها مع أألصدقاء 
ٌن الذٌن تركوا بصماتهم االنسانٌة وأضافتهم على الحركة المسرحٌة العراقٌة ، منهم من والفنانٌن المسرحٌٌن المهم

 .ؼادرنا مع االسؾ ، ومنهم من مازال شاهدا بٌننا على الزمن الذي كتبوا فٌها رسائلهم 

الفنٌة ) التً وصلتنً منهم ألهمٌتها (  1963) وقد قمت بتصنٌؾ هذه الرسائل ، وأنتقٌت منها هنا رسائل فترة 
 ،( والتارٌخٌة التوثٌقٌة 

تباعا، رسائل كل فنان منهم (  1964 – 1963) وقررت نشر بعض الرسائل المنتقاة  التً وصلتنً فً الفترة 
على حده ، لتسلٌط الضوء على الجوانب المضٌئه الؽٌر معروفة للجمٌع من مسٌرتهم الفنٌة ومواقفهم الشجاعة 

، والنهج  الدٌمقراطٌة و األ (  1963) على الحركة المسرحٌة الدٌمقراطٌة الممتحنة فً زمن صعب مر علٌنا و
رؼم كل المالحظات االخرى عنهم ) نسانً األصٌل  فً العمل المسرحً الذي بدأوا به حٌاتهم واخلصوا له الحقا 

متمسكٌن بهذا  أذ بقى هؤالء الفنانٌن ( فٌما بعد والتً التتصؾ معظمها برأًٌ باألنصاؾ او على االقل الدقة 
 .المنهج  فً العمل  كجوهر حتى النهاٌة

 

 

 

 (1963)ٌوسؾ العانً 



 ( 3691) رسائل يوسف العاني  –(  2)  

 

  – 1963 /29/10بٌروت

 عزٌزي لطٌؾ

 .اشواقً وتحٌاتً لك

قاسم اال اننً  لم استلم منه ردا لحد االن ، واخشى رسالتٌك مرة واحدة وفً ٌوم واحد ، لقد سبق وكتبت ل أستلمت

 , ان تكون رسالتً  لم تصله

وأخواننا ،  وها قد مر شهر ونصؾ وانا هنا احاول ان الون حٌاتً قدر المستطاع   انً فً شوق لك ولكل اصدقائنا

 .. ، لكن الضجر والشوق كثٌرا ما ٌؤرقنً

موجزا عنه  لمشاهدة افالم لها  مكانتها وقٌمتها  فنٌا ، وقد كتبت شٌئاكان المهرجان السٌنمائً الدولً مجاال طٌبا 

 . وارسلته لسعدي ربما سٌنشر فً احدى الصحؾ

التمثٌلٌة التً كتبتها عن الجزائر بعد تمثٌلٌة ( وداع الى اللقاء ) شكرا على اهتمامك بجمع مقاالتً ، حاول ان تجد 

هولٌود بال ) فً كتاب  انوى طبعه بعد  ماكتبت جمع  مقاالتً  وبعضفقد احتاج الٌها عند (  الراٌة الخضراء) 

 . ، واذا استطعت  ان تعطً المقال الذي كتبه ابراهٌم عن المسرح الى سعدي لكً ٌرسله لً( رتوش 

اوصٌك  بالمطالعة والتكن كسوال  كما تقول فً رسالتك ،  ، أقرأ  المسرحٌات ، وكل ما ٌقع بٌن ٌدٌك من انتاج 

 . جٌد

سالمً لعبدالواحد طه  بصورة خاصة ،وقد فرحت جدا لعودته  للعمل فً الجامعة ، كانت رسالتك طرٌفة  ورقٌقة  

احتفظ  بصور لها ، واعتز بك اننً  ( واحد اثنٌن ثالثة ) ، ولقد تذكرتك وانت تمثل معً الول مره فً تمثٌلة 

 .وبها

قٌد الدراسة  ، وقد ٌتم االتفاق مع  شركة االتحاد الفنً لتسجٌل لقد اعطٌت خمس تمثٌلٌات الى اذاعة لبنان ، وهً 

، وهناك مشارٌع اخرى  أملً كبٌر فً ان ( رماضانٌات ) ثالثٌن حلقة  ، كل حلقة لمدة ثالث دقائق ، بعنوان 

 .تتحقق

 .لطٌبة فً كالٌؽوال أكتب لً دائما وابعث لً  باخبار االصدقاء  ، واتصل بابراهٌم  وقل له  انا فً انتظار اخباره ا

 .بلػ  تحٌاتً  مرة  اخرى لكل االصدقاء وانقل لهم  اشواقً وتمنٌاتً وشكرا

 عنوانً الحالً هو



 بٌروت  4514ص ب  

 بواسطة  السٌد سامً الالذقً

 ٌوسؾ –المخلص 

    

 1963بٌروت / 9/11

، شكرا  لرسالتك  الؼٌر شروداسجل لك أسفً على الخطأ الذي ورد  بسبب ال الصالح ,,  عزٌزي لطٌؾ ابن حسن

 .الخفٌفة انها مثلك تماما ، كلماتها ومشاعرها  وحتى  سطورها الحلوه السرٌعة

انا االن أسكن بشقة  جدٌدة استأجرتها  لمدة ثالثة أشهر  ، وهً بعٌدة  بعض الشًء عن بٌروت ، اال انها رخٌصة 

 ول شًء جلب انتباهً  حٌن ذهبت لمشاهدتها ، وطاوله للكتابة ، وهذا  ا  ورادٌوكرام فٌها  تلفزٌون.. 

هنا ،وستقرأ فً االسبوع العربً ، مقاال كتبته ، كما وانً كتبت بحثا عن   لألذاعة لقد سلمت خمسة تمثٌلٌات

 االسبوع العربً ،  المهم  فً واحدة منها أو االداب او المخرج فللٌنً  ربما سٌظهر فً احدى المجالت  ، أالدٌب

  . اوؼٌرها

وجمٌعها مازالت   تواجهنً أحاول ملء الوقت والفراغ الذي ٌحٌط بً رؼم  المشاكل والمشاؼل العدٌدة التً مازلت

 فً دور االنجاز لكً تثمر ،

فقد سبق وان  قرأت السٌنارٌو   الن تكتب لً عن الفٌلم ، وما ٌدور هنا ، الداعً احاول ان اكتب لك عن كل شًء

التً اتخذها المخرج،  والتً لم اقتنع بها ، هل نشر شٌئا عن  االجرائات ً رأي فً كلمن اوله الى آخره ، وكلن ل

 به الى سعدي ؟  مابعثت  المهرجان  الدولً السٌنمائً فً بٌروت ؟ أو هل نشر

لم أستلم شًء من قاسم لحد االن ؟ هل ٌراسلك بأنتظام ؟ سأكتب له الٌوم ،  فقد تكون رسالتً له لم ..  عزٌزي

 ، ولم ٌصلنً شًء من ابوانوار وال من ابو كمٌله  اٌن هما االن ؟تصله 

ابعث تحٌاتً الى ابو وسن  ، وكٌؾ هو مع  كالٌؽوال؟ ارٌد ان اقرأ كل ما ٌكتب عنها  وأخبارها  ، بلػ ابراهٌم 

 .بهذا 

كان لوحده  كاؾ  ان هذا االسم (  الفن الحدٌث ) من المفارقات الحلوه ان العمارة التً اسكنها  تسمى عماره 

 لٌؽرٌنً  فً  السكن  فً العماره ،   

ماذا تم بشأ نهما أخبرنً (  تجربة جدٌده) و ( صوره جدٌده) لقد سبق وان كلفت ابو كمٌلة  بطبع المسرحٌتٌن 

م ولم لم ٌبعث لً سعدي أي شًء من الكتب والمقاالت ؟ على كل حال  انا الارٌد ان أثقل علٌهم  وانما المه.  بذلك

 عندي ان تصلنً  هذه االشٌاء المهمة جدا بالنسبة لً ، 



 الى كل الرجال والنساء ، . ابعث تحٌاتً لكل االصدقاء، من شٌخهم عبدالواحد  الى سمٌره

 .وبلػ سالمً الى قاسم حول  بصورة خاصة 

 ٌوسؾ

 

  30/11/1963 -بٌروت  

 عزٌزي لطٌؾ الحبٌب

ان حماسك الرائع تجاه كل ما   11/ 16والثانٌة فً  14/11ى بتارٌخ دفعة واحدة استلمت فٌها رسالتٌك اال ول

 ، ولكن كلفتك به ٌجدد فً نقسً  االعتزاز بك  الذي كان فً محله  دائما ،  انت فتى  سٌكون له مستقبل طٌب

تعرفها ،  العاطفة  ، هذه االشٌاء انت  والتأخذك  برة  وبتعقل والمثا االمور ، واصل العمل بنفس الجد  التتعجل

،  مهما ٌكن  فأنا اشكرك من   واالرباك ومع ذلك فقد تأتً بعض أحكام منك  أقرأ فً مالمحها  طابع  العجالة

المسرحٌتٌن  التً عند كامل  لٌحتفظ بها ، اذا لم ٌطبع نسخا منها  اما   واعطه ٌاأخً جدٌد ، اذهب الى سعدي

 . طة زهٌر فً اول مناسبة ممكنة ، على كل استفهم واكنب لًالمقاالت والكتب  فأعتقد ان سعدي سٌرسلها  بواس

 التالٌه ، القاهره وتسأله عن توارٌخ انتاج  االفالم بابراهٌم لقد نشرت مقالة عن فلٌنً فً االدٌب ، ارجو ان تلتقً

فتنه وحسن  ندم ،, بؽداد ، علٌا وعصام ، لٌلى فً العراق ،  واكتب لً وتأكد انت شخصٌا من  تارٌخ انتاج ورده 

فذلك عمل رائع ،  وكذلك مقالً  ورده وندم  فً جرٌدة االخبار  فلمً  العثور  على مقالتً  عن أستطعت ،  واذا

 ان اكلفك به ، على كل حال  هذا شًء جدٌد ( . راسبوتٌن / وهبً رساله الى ٌوسؾ) االخر فً االخبار  بعنوان 

 نفسك اال بالقدر الممكن ،  التكلؾ

     . وأزادوهً ، حبذا لو كتبا لً  ، وكذلك لنزار ومجٌد وسمٌره وسامً وكل اخوانك  دالواحدسالمً لعب

 ) آلوبرٌت الفرقه ،فقد اعجبوا كثٌرا بنقدي الذي نشرته قرٌبا مع االخوٌن رحبانً فً تدرٌب الممثلٌن فً سأنعاون

 .( اللٌل والقندٌل

 واذا خش بٌه بعد ، انصحه تره هذا الدرب الصد مارد ، راسه بالوجودٌة وٌخشش  هذا ابو انوار ٌرٌد ٌتورط

ٌستاهل ، حبذا لو طلبت من ابو سوسن   ماٌطلع ، كتبت لرمزي ولم استلم منه ردا ،سأكتب لعلً العادلً رسالة فهو

 . الكتابة لً ، وهل تمت معاملة تعٌٌن سامً عبد الحمٌد فً المعهد ؟  اكتب لً عن ذلك

اذا احتجت شٌئا  ...  ى الدراسة والتتبع وتظل تكتب لً ، فانا افرح كثٌرا برسائلك الشابة ارجوا ان تظل مواظبا عل

 من هنا  فانا حاضر  رؼم قلة ذات الٌد ،

 والى اللقاء.. احملك سالمً الحار لكل افراد عائلتنا الرائعة التً اعتز بها فً كل مكان وزمان 



  ٌوسؾ

 

  21/11/1963بٌروت 

 عزٌزي لطٌؾ الحبوب

 حبً المتجدد لك واعتزازي بك

رسائلك الحلوه الخفٌفة تسرنً كثٌرا ، وانا فً الواقع  أشعر بكثرة تكلٌفً لك فانت كما ٌبدو لً  منهمكا كثٌرا  

بقضاٌاي  التً تكاد تكون متشعبة  ومتعبة ،  شكرا على المعلومات  المدونة فً رسائلك  وشكرا على اخبار 

ل  وارجوا ان تؤازروه  وتساعدوه فً مجموعته الفنٌة التً شكلها للعمل فً التلفزٌون االصدقاء  ، بلػ تحٌاتً لخلٌ

، 

 قاسم ٌكتب لً بأستمرار ورسائله شٌقه وممتعة ،

من المؤمل طبع كتابً  فً أوائل العام القادم ،وارٌد  ان  أتأكد من أسم احد الكتب  التً سبق وأشتراها لً سعدي ، 

اسمه باللؽة العربٌة ؟  ، الن اسم كتابً الذي أطبعه االن  سأؼٌر عنوانه وقد  ٌكون   وهو كتاب عن السٌنما ماهو

فٌه بعض الشبه ،  وتأكد من سعدي ، هو ٌعرؾ الكتاب ، لقد اشترٌنا نسخة للمصلحة ، ونسخة لً ، وٌوسؾ 

السٌنما ) كتابً اننً انوي ان ٌكون عنوان . جرجٌس ٌعرفه كذلك ، تأكد من عنوانه وخبرنً بسرعة ان امكن 

 .هذا اقتراح دار النشر ( دراسة نقدٌة للفلم االمرٌكً )  وتحت هذا العنوان ٌكتب (  صناعة وفن 

ارسلت رساله الى عبد الواحد ، ماهً اخبار عبدهللا العزاوي ؟ بلػ تحٌاتً له ، هل ابدلت االدوار فً كالٌؽوال ؟ ام 

 هل مازالت هً هً ؟  ام طالها التؽٌٌر ؟  انها مازالت كما فً السابق ؟  وعمادة المعهد

 .من جدٌد شكري لك وحبً ، سالمً لكل االصدقاء ، ماعلٌك اال ابالؼهم 

 المخلص ٌوسؾ

 

 18/1/1964 –بٌروت 

 عزٌزي لطٌؾ

 اشواقً لك ولكل االخوان واالحبه  كما اسمٌتهم 

، االول انً لم اجد شٌئا جدٌدا  فً حٌاتً  بٌن ٌدي االن عدة رسائل منك لم اجبك عنها ، وكان لهذا الموقؾ سببان

 .الٌومٌة الرتٌبة  السجله على الورق  او ابعث به الٌك او لألصدقاء 



الثانً ، اننً كنت مرٌضا قرابة  االسبوع ، واظن المرض هو االنفلونزا  او ما شابه ،  فأنا لم اذهب الى الطبٌب  

حبوب ،  لم اخرج من البٌت طٌلة االسبوع ، ولم ارى احدا ،  وهذا  شأنً دائما ، بل عالجت نفسً بما عتدي من

وخالل هذا اال سبوع حاولت ان اكتب ،  ولكنً وجدت عزوفا عن الكتابة ،  لمن اكتب ؟  هنالك الكثٌرٌن 

 ٌستاهلون الكتابه الٌهم ، وانت احدهم ،  وآ خرون  لم اعد أحس حتى بالرؼبة ،

لٌه بٌد  مكً  عدة لوحات  تمثٌلٌة ،  كنت انوي تسجٌلها هنا  واقترحت علٌه سؤال اطرحه على خلٌل ،  لقد بعثت ا

االستفادة منها فً االذاعة أو التلفزٌون ، ورجوته الكتابة الً  بأ سر ع وقت  كً ابعث الٌة بباقً اللوحات الجاهزة  

دا مع العلم ان الموضوع متعلق عندي وآلتم الباقٌات ،  وها نحن فً الٌوم الرابع  من رمضان ، ولم  أستلم منه ر

 .برمضان وأجوائه ،  أفهم منه االمر واكتب لً 

 .فً االدٌب للشهر القادم سٌنشر موضوعً عن فلٌنً ، وفٌه اشارات  عن فٌلم لٌالً كابرٌا الذي حدثك عنه قاسم 

استعداده  لتوفٌر اظنك تعرؾ عزي الوهاب  صدٌق فرقتنا فً كربالء  ، لقد بعث لً بعدة  رسائل ، وهو ٌبدي 

كافة  المقاالت التً ذكرتها لك ، فهو ٌحتفظ بأكثرٌتها  بمكتبته ، حاول االتصال به بواسطة ابو كمٌله ، او جبار او 

ٌوسؾ ، بالمناسبه لم استلم أي رسالة من هؤالء الفرسان الثالثة ، مع اننً قد كتبت  لكامل ولٌوسؾ  اما جبار فأنا 

 راقً ملون وبالسٌنما سكوب  والفٌستا فٌشن  فً انتظار  اخراج فٌلم ع

 ( عاب ذٌج الخلفه ) كً  ٌتناوله بالنقد  وٌجعله موضوع رسالته لً  

حاول ٌاعزٌزي ان  تتصل بعزي ، وتحصل على بعض المقاالت الفنٌة الهامة التً سبق  وطلبتها على سبٌل المثال  

وأشٌاء اخرى ( حدٌث مع عطٌل ) و ( ة الى ٌوسؾ وهبً رسال) وكذلك ( الراٌة الخضراء )و( وداع الى لقاء ) 

 .بعد ان  تتطلع علٌها وتجدها مفٌدة 

الٌس كذلك؟  ارجو ان تكتب .. لقد علمت ان األستاذ  حقً الشبلً  تولى ادارة مصلحة السٌنما والمسرح .. لطٌؾ

 هل هذا صحٌح ؟. النً  سمعت بعد ذلك  انه قد ابدل بشخص آخر . لً عن ذلك 

بذلك  سٌكون عنوان كتابً على الوجه ( السٌنما آلة وفن ) كرك على اهتمامك بأرسال العنوان الكالمل لكتاب أش

وآمل  ان ٌبدأ (  دراسة نقدٌة للفٌلم االمرٌكً )  وتحت هذا العنوان ٌثبت سطر ( السٌنما فً مٌزان النقد ) التالً 

 ..ه نسخة منه بالطبع اوائل الشهر القادم ، وستكون انت اول من تصل

الثلوج بدأت تتساقط هنا ،  مع هذا فالجو لٌس باردا ،  أي انه ادفأ من جو بؽداد كما تشٌر  الى ذلك  أخبار االنواء 

 .الجوٌة 

فقد وردتنً رساله من احمد حمروش ٌدعونً لزٌارة القاهرة ، لم اقرر بعد ، لكننً أهًء ‘ قد أسافر الى القاهرة 

 نشر اما فً كتاب او فً مجلة المجله ،بحثا سأرسله لحمروش لٌ



السلطان ) وكانت مجرد طنٌن ، فشلنا فً تقدٌم  مسرحٌة (  الذباب ) قدمت احدى الفرق المسرحٌة هنا  مسرحٌة 

بالتعاون مع الدكتور  محمد ٌوسؾ النجم  لطلبة الجامعة االمرٌكٌة ، وذلك لعدم توفر الممثلٌن والممثالت ( الحائر 

 .القٌام  بأدوار الشخصٌات الرئٌسٌة القادرٌن على 

الأعرؾ بالضبط متى ستذاع تمثٌلٌاتً  من أذاعة بٌروت ، النً الى االن لم انهً االتفاق بشأنها  رؼم ترحٌبهم  

 بمعظمها وحاجتهم للكثٌر منها ، 

 .ختاما تمنٌاتً  لكم  بالخٌر والنجاح المضطرد، لك كل  حب وتقدٌر 

 

 ٌوسؾ

 

  4196/ 11/3 –بٌروت 

 عزٌزي لطٌؾ

أشواقً وتمنٌاتً ، لم اكتب لك منذ فترة  لسببٌن  ، االول  اننً اعانً االن  من آالم الحساسٌة  اللعٌنة  التً كنت 

اعانً منها بشدة عندما كنت معً ،  ولم انتفع من استشارة االطباء هنا  مما اضطرنً للكتابة  للدكتور نوري 

ه ، حول الموضوع ، والثانً  اننً منهمك  بالكتابة  ، وقد  انجزت أشٌاء  السعدي الذي كان معنا ان كنت تتذكر

 .تهم  الفترة التً كنا خاللها  فً المستشفى 

كما انً قد تعاقدت مع احدى شركات التسجٌل  لكتابة ثالثٌن  تمثٌلٌة قصٌره باللؽة العربٌة الفصحى  ذات  محتوى 

احس بحاجة الى عالج بعض ما بً ، سأسافر قرٌبا الى فٌنا ، او  اجتماعً ،  وقد انجزت منها عشرة ،  مع هذا

الى المانٌا وسأمكث عشرٌن ٌوما ، واظن  ان عرضا آلهم مسرحٌات  برخت  سبتم  فً تلك  الفنره  ببرلٌن ، 

 .وسأحضره حتما ،  فقد تكون  بٌن ما سٌعرض مسرحٌات لم اشاهدها له من قبل 

 .، والاعرؾ لحد الساعة  موعد بثهاتً اشترتها االذاعة  منً خالل  االسبوع القادم ستباشر  بتسجٌل  التمثٌلٌات  ال

الحدٌث عن تشكٌل  الفرق المسرحٌة  وماالٌه ،  رهٌن بكم انتم ٌمكنكم  ان تناقشوا  الموضوع بروح بناءة  خالٌة 

، اعنً توفٌر  االنسجام ، تشكٌل من التسرع ،  على ان االمر  ٌجب ان  ٌظل رهٌنا بامكانٌة االستمرار فً العمل 

فرقة كبٌرة  تظم االسماء التً ذكرتها شىء رائع لكن االنسجام  ٌبدو ؼٌر متوفر ،  المهم عندي ان تكونوا منطقٌٌن 

والٌتم ذلك اال اذا  لم نهًء  حقال  لتجارب ، )  وواقعٌٌن ،  وتناقشوا فً قضاٌاكم الملحة ، اما  حدٌثك  اآلتً 

بلٌة  تذوق  جمهورنا  لمختلؾ االصناؾ الجٌدة  الموجودة فً العالم  والتً ال نعرفها  ونلمس النتٌجة نختبر فٌه  قا

 (الخ .. ، نؤجل  ماال ٌتذوقه حالٌا 



ٌالطٌؾ حدٌثك هذا ساذج  ، الجمهور لٌس حقل تجارب لتربٌة الدجاج  ، وما تقدمه له لٌس قوزي على تمن  او 

الكلة  وتؤجل تلك ،  تجربة  ماٌرٌده الحمهور  ؼٌر وارد ،  النكم اذا لم تعرفوا  كبة حلب  لكً تعطٌه  من هذه ا

وما ٌرفع من مستواه  وٌوسع من آفاقه فً نفس الوقت فأنكم  معزولون عنه  وبعٌدون ،  انكم  ؼٌر مستوعبٌن 

المستوى الفنً  رائد كل لعملكم وطبٌعته ، وحتى محتواه ، ما هذا الحدٌث  ذي االجنحة  المحلقة دون هدى ؟  رفع 

 .فنان  مخلص وواعً  وانتهى االمر نقطة راس سطر 

اما حقل التجارب  وما الٌه  فذاك حدٌث فٌه الكثٌر من التقلٌد الشكلً الؼٌر ، لٌس هناك حد فاصل بٌن  تمثٌلٌة 

ا  وقدمت بما ٌجب  ان شعبٌة  او مترجمة ،  اذا كانت جٌدة فً  فً محتواها  وشكلها ،  فٌما اذا أتقن العمل فٌه

تقدم  فٌه من جهد وابداع ،  هذا كل ما فً االمر ،  أما الحدٌث عن الشًء الؽرٌب  ، واالسلوب الؽرٌب عن 

واعنً بجمهورنا ، . الجمهور ، فهذا اٌضا من تحصٌل الحاصل ،  كل شًء  جدٌد وؼرٌب ٌلبنسبة لجمهورنا 

دن االخرى ،  اذهب لكاسب بسٌط  وسله ماذا  ترٌد ان اقدم لك ؟  رواد المقاهً  والساكنٌن فً اطراؾ بؽداد والم

هاملت لشكسبٌر ام الخرتٌت ألونسكو؟ ان االمر عنده سٌان ،  كله  عنده جدٌد المحتوى والشكل ،  اذا نقطة 

ه االنطالق  هً ان نقدم للناس  عمل جٌد محتوى وشكل ،  فٌه جهد فٌه ابداع  فٌه  نفع  ، فٌه  تحرٌك لعواطف

 .الخٌرة ،  وتوجٌه  ؼٌر مباشر  نحو الخٌر والبناء ،  حتى ولو كانت لمحة انسانٌة الؼٌر 

 .شكرا لك ولكل االصدقاء وتحٌاتً لكم ،  وتمنٌاتً لكم  بنجاح مشارٌعكم والتقدم على سكة صحٌحه 

 

 ٌوسؾ

  1964/ 4/ 25 –بٌروت 

 عزبزي  الحبٌب لطوفً 

 .الكبٌر فٌك ،  شكرا على مشاعرك وصدقها  قبالتً لك  مع االشواق ،  وأملً   

 .أستلمت بطاقة المعاٌدة  البارحة بعد ان عدت من فٌنا والمانٌا ،

لقد ؼادرت لبنان  بعد ان اعٌانً  الجهد فً المعالجة هنا ،  سٌما وان الحساسٌة  كانت تضاٌقنً بشكل فضٌع ،  

م صدقهم  فً العالج ، بعد هذا وجدت الطبٌب الذي سبق واالطباء كانوا  ٌزٌدون  فً هذه المضاٌقة  بجشعهم  وعد

،  وجدته هناك فعالج عٌنً معالجة تامة  ابعدت الخوؾ عنً الننً  1958واحرى لً  العملٌة فً فٌنا عام 

بصراحة  كنت كما  بدا لً مهددا بالعمى ، الن بقعا سوداء  كانت تظهر عندي دون سبب ، فأضطر على التوقؾ 

ى النظر ،  لقد ظهر ان هناك تعب فً عصب النظر ، مما ادى الى حقنً  اربع ابر فً كرة العٌن عن القراءة وحت

 ذاتها ، وبقٌت ثالثة اٌام  مؽطى بالكمامات على عٌنً ، فً الظالم ال ابصر شٌئا ،



ما ان   بعد هذا اشار  علً الدكتور نفسه بمعالجة الحساسٌة  فً برلٌن  حٌث ٌوجد طبٌب  بارع هناك ، وبالفعل

اجرى الفحص وحلل الدم حتى اشار علً  ان آخذ لقاح  ضد الجدري ، وبالفعل بعد مرور اٌام فقط  خفت وطأتها  

 .فاعطانً بودرة فً حالة ظهورها ثانٌة  وانتهى االمر 

 .وهكذا ٌا صدٌقً  أشعر االن بكثٌر من الراحة  رؼم المبلػ الكبٌر الذي تحملته للسفر والعالج 

لعمل ابراهٌم جالل  وصفا ناجحا  وقد استطعت ان آخذ فكرة طٌبة عنها ، مازلت عند اعتقادي بان كان وصفك 

 .ابراهٌم فنان مبدع على الدوام 

لقد استطعت  مشاهدة  عدد من المسرحٌا فً فٌنا وبرلٌن ،  هً هاملت و اوبرا القروش الثالث  واالم  كوراج  

 .واوبرا توسكا ، وعدد من االفالم والسالم  الرستوفان ،  وطرطوؾ لمولٌر  

 .ه وانا فً انتظار اخباركم السارهتحٌاتً لكل االخو. هل من جدٌد فً  واقع المسرح العراقً ؟  اكتب لً ان امكن 

 

 ٌوسؾ  

 

 


